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Sejle må man – det er de færreste af øerne, der 
er brofast med Fyn.

Man skal med en af de små færger, med post-
båden eller med egen båd. Eller måske med en 
af udflugtsbådene, der om sommeren sejler ud 
fra Fyn. Med veteranskibet »Helge«, der sejler 
i rutefart fra Svendborg til Thurø og Tåsinge, 
eller med sejlskibene »Meta« og »Mjølner«, der 
sejler dagsture og solnedgangsture i det sydfyn-
ske øhav alle hverdage og har afgang fra både 
Svendborg og Faaborg og fra Rudkøbing på Lan-
geland og Ærøskøbing og Marstal på Ærø.

Bilen kan komme med på færgerne, men de 

mindre øer opleves bedst med cykel eller på gå-
ben. Mange øer kan man i mageligt tempo van-
dre rundt på en dag, andre kræver lidt mere tid. 

Man kan også følge en etableret rute: »Øhavs-
stien«, der er 220 km lang og strækker sig over 
Sydfyn, Langeland og Ærø. Ruten er afmærket, 
og med guidebogen »Øhavsstien – En vandre-
tur rundt om Det Sydfynske Øhav« i hånden kan 
man vælge den etape, der passer bedst, og læse 
om både natur- og kulturhistorie og få praktisk 
information om transport, overnatning samt et 
detailkort at gå efter. 

Eller man kan finde kort og oplysninger om 
de forskellige strækninger på hjemmesiden: 
Detsydfynskeoehav.dk.

ØERNE OMKRING FYN

THURØ  
I HAVKAJAK
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Det sker�  på øer�ne i juli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 ● KLASSISK SENSOMMER PÅ  
SØBYGAARD  
18. juli-19. september

Herregården Søbygaard på Ærø har indret-
tet koncertsal i en af avlsbygningerne. Her 
er tradition for sommermusik. I år er der ni 
koncerter med blandt andre cellisten Andreas 
Brantelids sekstet og sopranen Nina Pavlov-
ski med pianist Marianna Shirinyan.

arremus.dk

 ● LANGELANDSFESTIVAL  
20-27. juli
 
Danmarks største havefest kalder festivalen 
sig selv. I år er blandt andre Thomas Helmig, 
Rasmus Seebach, Saybia, Medina, Infernal, Søs 
Fenger, Outlandish og Mads Langer på scenen 
ligesom der er et X-Factor Show.

langelandsfestival.dk 
 

 ● FYN RUNDT FOR  
BEVARINGSVÆRDIGE SEJLSKIBE  
21-27. juli
 
Hvert år i uge 30 sejler omkring 40 velbeva-
rede sejlskibe Fyn rundt. Hver eftermiddag, 
når de lægger til i en ny havn, modtages de 
at masser af tilskuere, og så er der havnefest. 
Ruten er: Korsør-Fyns Hoved-Middelfart-
Assens-Faaborg-Svendborg.

fyn-rundt.dk

 ● ÆRØ SINGLE FOLK  
FESTIVAL  
26-28. JULI

Danmarks eneste festival for singler afvikles i 
Søby. Festivalen blev landskendt, da livstils-
ekspert Christine Feldthaus havde den med i 
sit TV-proram »So F***ing Special«.

 ● ÆRØ JAZZFESTIVAL  
28. juli-4. august

Det er elvte gang, der er jazzfestival på øen 
med både ung- og børnejazz, jazzbands på vej 
og de mere etablerede. Der spiles på Andelen 
og Værftet i Ærøskøbing og udvalgte steder i 
Marstal.

aeroejazzfestival.dk

THURØ  
I HAVKAJAK
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AVERNAKØ
Hvor: Syd for Faaborg og 
Bjørnø. 6 km2 og 110 indbyg-
gere.

Hvordan:  En halv time med 
færgen fra Faaborg,

Hvad: Den otte km lange ø 
er egentlig to øer, Avernakø 
og Korshavn, forbundet 
af Drejet, en omkring en 
km lang landtange, som er 
udbygget til dæmning med 
vej. Øen er kuperet, og høje-
ste punkt er det 33 m høje 
Tavnebjerg på Korshavn. Der 
er store strand-enge og gode 
badestrande. I sommermå-
nederne kan man høre den 
sjældne klokkefrø.

Turisme: Bed & Breakfast 
på Avernakø Skole, feriebolig 
og sommerhus til udlejning, 
plads til telte og autocam-
pere. Frokost/aftensmad på 
Havnecaféen kan forudbestil-
les på Skolen.

Særligt: Hvert år pinselørdag 
rejses Majtræet. Cykeludlej-
ning ved både Avernakø havn 
og Korshavn Bro. Guidede 
ture kan arrangeres. Tre gård-
butikker med råvaresalg. 

Info:  avernak.dk
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CYKELUDLEJNING
PÅ AVERNAKØ
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BIRKHOLM
Hvor: Mellem Tåsinge og 
Ærø. 0,9 km2 og 10 beboere.

Hvordan: 25 minutter med 
postbåden fra Marstal.

Hvad: Den lille, flade ø 
uden biler passer lige til en 
dagsudflugt med vandresko 
og madpakke. Det er svært 
at forestille sig, at for 80 år 
siden boede der 80 men-
nesker på øen. Der var både 
skole, købmand og mølleri. 
I dag er her helt stille. På et 
par timer kan man gå til øens 
nordkyst, hvor man uden at 
blive forpustet kan bestige 
Hylsbanke, øens højeste 
punkt 1,9 m over havet.

Turisme: Havn for lystsejlere 
og primitiv teltmulighed ved 
havnen. Vand hentes ved 
forsamlingshuset, hvor der 
også er et lille »badeskur«, 
hvor man for fem kr. kan 
købe et bad.

Særligt: Sidste år havde 
jægerne ikke lykken med sig, 
så i år vrimler det med harer 
og fasaner.

Info: birkholm-beboerfor-
ening.dk

BJØRNØ
Hvor: Tre kilometer syd 
for Faaborg. 1,5 km2 og 38 
indbyggere.

Hvordan: 17 minutter med 
passagerfærgen fra Faaborg. 
Der er mindst syv daglige 
afgange i sommersæsonen

Hvad: De mange bakker, 
blandt andre Højbjerg på 24 
m og Milebjerg på 23 m,  gi-
ver gode udsigtspunkter. Nyd 
at vandre under de karakteri-
stiske skrig fra øens »natio-
nalfugle«, digesvalen. De har 
redehuller i de høje klinter 
langs den sydvestlige del af 
øen. Ellers er det kvækken fra 
skrubtudser, strandtudser og 
sjældne grønbrogede tudser, 
der lægger lyd til naturen, de 
levende hegn, stendigerne 
og bindingsværkshusene.  

Turisme: Ferie- og kursus-
stedet Bjørnøgård, hytter 
på primitiv lejrplads og i 
udlejede beboerhuse. Lille 
sommercafé.

Særligt: Mange af Kim Lar-
sens og Gasolins sange blev 
sidst i 1970’erne skrevet på 
Bjørnø, hvor han og vennen 
Mogens Mogensen boede på 
øen.

Info: bjørnø.net

BAAGØ
Hvor: I Lillebælt fem km 
nordvest for Assens. 6,2 km2 
og 27 indbyggere.

Hvordan: En halv time med 
færge fra Assens, fem dag-
lige afgange.

Hvad: Den lille runde, flade 
landbrugsø er et oplagt ud-
flugtsmål. Omkring halvdelen 
af øen er dyrket, mens resten 
er natur med mose, søer, 
masser af fugleliv og masser 
af ro og fred. Fra Prinsehøj, 
der er øens højeste punkt, er 
der, selv om man kun er otte 
m over havet, en flot udsigt 
over øen og Lillebælt. Byen 
ligger midt på øen med gårde 
og »Hestestalden«, hvor der 
er en samling af gamle red-
skaber og borde og bænke, 
hvor man kan spise sin 
madpakke. Fin badestrand 
ved havnen.

Turisme: Plads til lystbåde i 
havnen, campingplads og to 
sommerhuse til leje. Cykelud-
lejning på havnen.

Særlig:  Mulighed for en 
guidet rundtur på øen med 
»grisevognen«, der har plads 
til 30 passagerer.

Info: baagoe.info
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GL. HAVN PÅ  
DREJØ
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DREJØ
Hvor: Mellem Fyn (Ballen) og 
Ærø. 4,2 km2 og 69 indbyg-
gere.

Hvordan: 1 time og 15 
minutter med færgen fra 
Svendborg via Skarø. Fire-
fem daglige afgange.

Hvad:  »Øen midt i verden«. 
Sådan har drejøboerne altid 
beskrevet deres ø, som da 
også ligger lige langt fra Ærø, 
Fyn og Tåsinge. Den time-
glasformede ø har trampe-
stier, især langs kysten. Ved 
Nørresø ud til Høllehoved i 
nordøst er det et fugletårn. 
Gode badestrande og gode 
fiskeforhold.

Turisme:  Ø-lejr, lystbådhavn, 
primitiv teltplads, enkle 
hytter med bad/køkken 
bygning, ferielejlighed og 
sommerhuse til udlejning 
samt Drejøcentret, som om 
sommeren udlejes til private. 
Café og Kro. 

Særligt: Atelier Malergården 
med udstilling og malekursus 
i et 100 m2 stort atelier med 
havudsigt.

Info: drejo.dk
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DREJØ
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FÆNØ
Hvor: Sydvest for Middelfart. 
3,9 km2 og 2 indbyggere.

Hvordan: Øen er privatejet, 
og der er ingen offentlig 
færgeforbindelse, men en 
lille privat færge sejler øens 
turister over.

Hvad: Øen er for en stor 
del dækket af skov. Siden 
2000 er der plantet omkring 
700.000 træer og buske i 
over 30 forskellige sorter, og 
hele øen er i dag fredskov. 
Midt på øen ligger en af få 
nybyggede herregårde i 
Danmark, opført i 2003-2004, 
der fungerer som herregårds-
hotel og konferencecenter.

Turisme: Ud over Fænø 
Gods er der fire individuelt 
designede gæstehuse. Alle 
med hvert sit særpræg. 
Jagthytten Bakkehuset, det 
højloftede Skovløkken, øens 
nyrestaurerede og stadig 
fungerende fyrhus fra år 
1900 og Smedehuset med 
udsigt over Lillebælt.

Særligt: En øredøvende 
stilhed og et rigt dyreliv.

Info: faenoe.dk

HJORTØ
Hvor: Mellem Drejø og 
Tåsinge 13 km sydvest for 
Svendborg, 0,9 km2 og 5 
indbyggere.

Hvordan: En time med 
færge fra Svendborg. To 
dagelige afgange. 

Hvad: Fred og ro er kode-
ordet for øen, som er en af 
landets mindste beboede 
øer. Landskabet er fladt, 
højeste punkt er kun to m 
over havet, og åbent. Der 
er kun træer omkring de 13 
huse på øen. Strandene er 
lavvandede men ret stenede. 
Den totalt fredede klokkefrø 
findes på øen. I 1995 gik 
havet over digerne og udslet-
tede næsten hele bestanden. 
Amphi Consult har siden i 
samarbejde med biologer 
fra Københavns Zoo og øens 
beboere fået genoprettet frø-
ernes levesteder, og bestan-
den er i dag fin igen.

Turisme: Primitiv lejrplads, 
og toiletbygning på havnen. 
Evt. privat udlejning. Ingen 
indkøbsmuligheder.

Særligt: Man kan vade til 
satellitøen Hjælmshoved, og 
er man heldig, kommer en 
havørn forbi.

Info: hjorto.dk



11

NØRREBALLE NOR
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LANGELAND
Hvor: Mellem Fyn og Lolland. 
291 km2 og 12.861 indbyggere.

Hvordan: Over broen fra Fyn, 
Tåsinge og Siø eller med færge 
fra Tårs på Lolland,

Hvad: Den lange ø er, som 
navnet siger, mere et land, end 
en ø. Men dog ikke større, end 
det bekvemt kan opleves på 
cykel. Der er et godt og udbyg-
get cykelrutenet. De største 
seværdigheder er øens største 
by, Rudkøbing, med stokroser 
og provinsidyl og Tranekær Slot 
med Ticon, en slotspark fyldt 
med »Land art«. Ristinge Strand 
på Sydlangeland, som har Blåt 
Flag, er en af de bedste af øens 
mange strande. Ikke langt fra 
havnen i Bagenkop ligger en 
anden god stran.d. Stranden ved 
Påø samt Drejet ved Spodsbjerg 
er også gode.

Turisme: Camping, hytter, van-
drehjem, feriehuse og -lejlighe-
der, bondegårdsferier, pensioner 
og private værelser, kroer, hotel-
ler og herregårdsferie. Adskillige 
restauranter og caféer. 

Særligt: Langelands Golfklub på 
Sydlangeland. De vilde heste, en 
flok på omkring 60 Exmoor-po-
nyer lever frit på et 110 hektar 
stort område på øens sydspids. 
En anden særlig oplevelse er 
Langelandsfestivalen, som 
afvikles hvert år sidst i juli.

Info: langeland.dk
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BAGENKOP
HAVN
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VILDE HESTE PÅ  
LANGELANDSSYDSPIDS
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LYØ
Hvor: Sydvest for Faaborg. 6 
km2 og 130 indbyggere.

Hvordan: En halv time med 
færgen fra Faaborg. Flere 
dagelige afgange.

Hvad: Øen er den vestligste i 
Det Sydfynske Øhav. Land-
skabet er fladt mod vest og 
bakket mod øst. Midt på øen 
ligger den smukke Lyø by 
med stengærder, tæt belig-
gende gårde, flere fredede 
bygninger, store træer og 
ikke mindst gadekær, hvor 
der stadig er fem tilbage af 
de oprindelige 12, der var i 
byen. Gode badestrande og 
fine fiskepladser.

Turisme: Ø-lejr, lystbådhavn, 
campingplads, 13 ferielej-
ligheder og 5 ferieværelser. 
Café Højen og pølsevogn ved 
havnen. 

Særligt: Lyø Hestevognskør-
sel. Udlejning af kanoer og 
Lyø Søfartsmuseum på Kær-
lighedsstien 1. Og i havnen 
huserer den næsten tamme 
vildgås Gustav, som har boet 
der i flere år og i magelighed 
sagt farvel til trækket sydpå 
om vinteren. Den tilbringer 
han i stedet i havnefogedens 
udhus, og samme havnefo-
ged sørger også for, at han er 
i sikkerhed der, når gåsejag-
ten går ind.

Info: lyø.dk

SIØ
Hvor: To km nordvest for 
Rudkøbing. 1,3 km2 og 15 
beboere.

Hvordan: Over broen fra 
Tåsinge eller broen fra Lan-
geland.

Hvad: For de fleste varer 
besøget på den lille ø ikke 
meget mere end et minut. 
Den tid det tager at køre over 
broerne og øen på turen mel-
lem Tåsinge og Langeland. 
Højst når man at kaste et blik 
ned på den lille intenst opdyr-
kede ø. Tidligere bestod øen 
af våde engarealer, som bøn-
derne på Langeland brugte til 
græsning. Store inddigninger 
i 1861 gjorde øen landfast 
med Skovø, og senere – i 
1960erne – blev den landfast 
med småøerne Lille og Store 
Fugleholm. Det var i samme 
periode, der blev bygget bro 
til Langeland. 

Turisme: Ingen overnatning, 
ingen faciliteter.

Særligt: Store terne- og 
mågekolonier.

Info: sydfyn.dk



17

ERIKSHALE STRAND 
PÅ ÆRØ
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SKARØ
Hvor: Mellem Fyn (Ballen) og 
Drejø. 9 km2 og 37 beboere.

Hvordan: En halv time med 
færgen fra Svendborg. Fær-
gen fortsætter til Drejø

Hvad: Øen er som de øvrige 
i øhavet flad med højeste 
punkt ni m over havet, og 
byen er trukket op midt på 
øen med gårdene omkring 
gadekæret. Øen er opdyr-
ket, men strandengene er 
yngleområde for ande- og 
vadefugle.

Turisme: Ø-lejr, havn med 
toilet, bad, overdækket op-
vaskekøkken og grillpladser. 
Sommerpensionat. Købman-
den er pt. lukket. Café Tante 
Sofie ved gadekæret og 
Røgeriet for større grupper/
familier, der har bestilt i 
forvejen.

Særligt: Danmarks kærligste 
festival finder sted hvert år 
først i juli. »Love In« hedder 
den, med hilsen til hippiernes 
glade sammenkomster i 
slutninge af 1960erne. lovein.
dk. Den berømte lokale »Is fra 
Skarø«. er også en specialitet. 
isfraskaroe.dk

Info: skarø.dk
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SKARØ
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STRYNØ
Hvor: Syd for Tåsinge mellem 
Rudkøbing og Marstal. 5 km2 og 
216 indbyggere.

Hvordan: En halv time med 
færge fra Rudkøbing. Syv dag-
lige afgange

Hvad: Den runde ø med byen 
i midten er en af de få, der kan 
prale af stigende befolkningstal 
og faldende gennemsnitsalder. 
Øen er en typisk landbrugsø, 
hvor alle gårdene flyttede ud af 
byen ved udskiftningen i 1810, 
hvilket gav plads til små byhuse 
med et lille baghus og lidt have. 
Børnevenlig badestand ved 
havnen. Der er badestiger på 
sydmolen.

Turisme: Lystbådhavn med 
bad/toilet og køkken med 
kogeplader, Øhavets Smakke-
center (kursuscenter, øferie og 
lejrplads), Sønderly Kusus- og 
feriecenter, privat udlejning, 
Strynø Gl. Mejeri (ferielejligheder 
og spisested), Strynø Kro og 
Peters Kabys. Cykeludlejning og 
guidede ture

Særligt: Strynø Frugthave er 
en økologisk frugthave med et 
stort udvalg af gamle og nye 
æblesorter, plus andre frug-
ter som bruges i produktion 
af most. Frugthaven tilbyder 
kulinarisk oplevelsesturisme til 
grupper. Majtræet er også sær-
lig. Sammen med Avernakø er 
Strynø de eneste øer i Danmark, 
der fastholder den gamle, mulig-
vis hedenske, tradition rejsning 
af Majtræet – på Strynø er tradi-
tionen nu blevet til en Majstang 
– som en hyldest til forårets og 
sommerens komme. 

Info: strynoe.dk

THURØ
Hvor: Lige syd for Svendborg, 
øst for Tåsinge. 7,4 km2 og 
3.655 indbyggere.

Hvordan: Over dæmningen 
fra Svendborg eller med 
veteranskibet M/S Helge fra 
Svendborg til Grasten.

Hvad: Øen har form som 
en hestesko, hvor et tre km 
langt og 500 m bredt nor, 
Thurøbund, skærer sig ind fra 
vest. På øverste »landben« 
ligger Thurø by, hvor stort set 
alle bor, og på den neder-
ste ligger det lille samfund 
Grasten. Thurø er i øvrigt 
Danmarks næsttættest be-
folkede ø – efter Amager. På 
østkysten ud til Bæltet ligger 
Smørmosen, en af områdets 
bedste strande, veludstyret 
med diverse faciliteter og 
med Blåt Flag.

Turisme: To campingpladser, 
Bed and Breakfast og Thurø 
Kro.

Særligt: Thurø Minigolf er 
Europas sjoveste, loves der 
på hjemmesiden. Den ligger 
ved den gode badestrand 
Smørmosen og har 20 helt 
specielle håndstøbte cement-
baner.

Info: thuroe.dk
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TIL STRYNØ MED 
STRYNBO
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VALDEMARS SLOT  
PÅ TÅSINGE
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TÅSINGE
Hvor: Lige syd for Svendborg. 
70 km2 og 6.155 indbyggere.

Hvordan: Over broen fra 
Svendborg eller broen fra 
Langeland og Siø. Eller med 
veteranskibet M/S Helge 
fra Svendborg til havnene i 
Troense og Vindeby.

Hvad: Landsbyer, fynske ha-
ver og herregårdslandskaber, 
hvor øens store seværdighed, 
Valdemar Slot, har hovedbyg-
ningen åben for offentlighe-
den og andre bygninger fyldt 
med museumssamlinger, 
blandt andre Danmarks stør-
ste legetøjsmuseum. Der er 
fortid og romantik over øen 
med Ambrosius Stubs skyg-
gende egetræ samt historien 
om Elvira Madigan og Sixten 
Sparre fortalt på Tåsinge mu-
seum og på parrets gravsten 
i Landet kirkegård.

Turisme: Tre campingplad-
ser, udlejningssommerhuse, 
ferielejligheder, hotel. Fire 
restauranter.

Særligt: Monnet, et særpræ-
get 126 ha stort strandeng-
område på øens sydligste 
spids. her er højt til loftet 
med masser af fugleliv og 
græssende kvæg. 

Info: taasingeinfo.dk
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SOLNEDGANG VED 
VESTER STRAND
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ÆRØ 
Hvor: Syd for Fyn mellem 
Als og Langeland. 88 km2 og 
6.636 indbyggere.

Hvordan: En time og et kvar-
ter med færge fra Svendborg 
til Ærøskøbing, en time med 
færge fra Faaborg til Søby og 
en time og ti minutter med 
færge fra Fynshav på Als til 
Søby. 

Hvad: Den bakkede ø med 
marker og småbyer er kendt 
for flotte udsigter. Der er in-
gen skove på øen. Men trods 
landbrug er det nu søfarten, 
som bor på Ærø. Den stolte 
fortid med sejlskibe, kap-
tajner og søulke, der havde 
besejlet de syv verdenshave, 
lever endnu. Især i Marstal 
Søfartsmuseum, mens også 
dagens søfart i Marstal Navi-
gationsskole. Marstal er øens 
største by med flere end 
dobbelt så mange indbyg-
gere som den næststørste: 
Ærøskøbing, der med bro-
stensgader, skæve bindings-
værkshuse og stokroser er 
indbegrebet af sydfynsk idyl. 

Turisme: Tre lystbådhavne, 
tre campingpladser, to 
vandrehjem, feriehuse og 
-lejligheder, seks hoteller og 
en kro. Adskillige restauran-
ter og caféer.

Særligt: Nordeuropas smuk-
kest beliggende seasidebane 
hos Ærø Golfklub og Flaske 
Peters Samling af flaske-
skibe (over 1.700 plus et 
halvt hundrede modelskibe) 
er udstillet i et skipperhus, 
der engang var fattiggård, i 
Smedegade.

Info: ærø.dk
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ÆRØSKØBING
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GOLFBANE PÅ  
ÆRØ
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DE UBEBOEDE:
ROMSØ
Hvor: I Storebælt 10 km 
nordøst for Kerteminde og er 
1 km2 stor. 

Hvad: Øen er fredet og 
øde – hvis man ser bort fra 
de 200 dådyr – og blottet 
for turistservice af enhver 
art. I 1920erne boede der 
flere end et halvt hundrede 
mennesker på øen. De var 
beskæftiget med landbrug 
og fiskeri, og der var skole, 
kro og købmandshandel. I 
1990erne flyttede øens sid-
ste to fastboende fra øen, og 
de sidste huse benyttes nu til 
fritidsformål.

Turisme: Man kan tage på 
udflugt til øen. I sommermå-
nederne sejler Romsøbåden 
fra Kerteminde onsdag og 
lørdag morgen, og retur om 
eftermiddagen. Der skal be-
stilles plads, da der kun kan 
være 17 passagerer med.

Info: Romso.dk

ÆBELØ
Hvor: I Kattegat lige nord for 
Bogense, er 2 km2 stor. Kan 
måske ikke helt betegnes 
som ubeboet, for der er to 
indbyggere i sommerhalv-
året.

Hvordan: Man kommer til 
øen ad ebbevejen. Turen er 
fire km og halvanden km er 
gennem vand. Det er bedst 
at gå gennem vandet, når det 
er lavest. Undgå at gå turen i 
perioden fra to timer før til to 
timer efter højvande. 

Hvad: Øen er i dag fredet for 
at sikre en naturlig udvikling 
af kysten og skoven. Det me-
ste af øen er dækket af skov, 
hovedsalig gamle ege- og 
bøgetræer, og der hersker en 
jungle-agtig stemning. Øen 
rundt er ca. syv km. En del af 
øen er fuglereservat, hvor 
der ikke er adgang.

Info: nordfynsturist.dk
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